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Sbor Bratrské jednoty baptistů v Praze 3, Vinohradská 68 

Vyždímaná houba 

Pod těmito slovy se nám může vybavit obraz ze školy, kdy se k mazání tabule 

používá (čím dál méně) houba. Ta se musí nasát vodou, pak jsme ji vyždímali a 

teprve potom utřeli tabuli. Pokud jsme ji nevyždímali, kapala z ní nechutná 

tekutina. Pokud nebylo ve třídě umyvadlo, houba byla vyschlá, pokrytá křídovým 

práškem a velice nevzhledná. 

Po uplynulém školním roce se můžeme cítit vyždímaní jako houba, možná dokonce 

vyschlí a pokrytí špínou. Potřebujeme být očištěni a dostat se do použitelného 

stavu. Zřejmě, vy zkušenější, dodáte, že proces obnovy/hygieny musí probíhat 

průběžně ať už se týká naší tělesné schránky, duše či ducha. Neměli bychom se 

dostat do stavu vyschlé, špinavé houby. Ale když už tam jsme, potřebujeme čistou 

pramenitou vodu, potřebujeme se nechat naplnit Božím Duchem, nasytit Božím 

Slovem a obnovit vydání se Ježíši Kristu jako Pánu. 

Léto je často spojováno s odpočinkem, novými místy a zážitky, nebo starými místy 

zaručujícími klid. Ať už toužíme po jednom či druhém, chci nám připomenout, co 

dávno víme. Svou sílu hledejme v Pánu Ježíši Kristu. Občerstvení těla je potřebné, 

ale bez občerstvení ducha není úplné. Žijeme ve vysokém tempu, ve kterém 

nemáme moc času přemýšlet, kam směřují naše životy a co je podstatné. V době 

dovolených se toto tempo zpomaluje, a proto doufám zaregistrujete i tento podnět 

k obnově, očistě a načerpání v nejlepším prameni, v Bohu. Přeji nám všem hluboké 

prožívání, obnovení, uvědomování toho, že Pánem našich životů je Ježíš, náš 

Mesiáš a vyhnutí se stavu vyždímané houby. Buďme připraveni zvěstovat Ježíšovu 

dobrou zprávu všude. 

E. Poloha 

Koho podpořit 

Milé sestry a bratři, pro naše lepší společné rozhodnutí v září uvádím již nyní 

informace, které nám pomohou se rozhodnout koho podpořit a jak. 

 

Nejdříve Centrum dětí a mládeže Teen Challenge na Žižkově, potřebují 

měsíčně 72 000 Kč na mzdy. Uvádím výňatky z korespondence: 

"Moc si vážíme toho, že chcete zvážit další možnost podpory ze strany sboru. Co se 

týká úvazků, je to takto: 

1 pracovnice 0,5 úvazku: práce s předškolními dětmi a rodinami 

1 pracovnice (zástupce vedoucího) 1,0 úvazku: práce s předškolními dětmi, 

teenagery, administrativa, provozní záležitosti 

1 pracovník 1,0 úvazku: práce s teenagery, fundraising, provozní a technické 

záležitosti 

1 pracovník 1,0 úvazku (vedoucí): práce s mladšími školními dětmi, teenagery, 

provozní záležitosti, správa domu 

1 pracovnice 0,5 úvazku: granty, projekty, administrativa, P.R. 

Pracovní zařazení všech pracovníků je misijní a/nebo administrativní." 

 



Nyní z dopisu br. Pavla Novosada ohledně Turecka: 

"V podstatě se dá říci, že turecké baptistické sbory si jsou schopny pokrýt většinu 

běžných nákladů, souvisejících s provozem sboru. S financováním větších, byť 

třeba jednorázových investic, už mají většinou problém. Co se týká výše platů, tak 

je srovnatelná s českými poměry. Podpora platů služebníků je dobrá myšlenka, ale 

zřejmě by muselo jít o plný úvazek, protože zkrácený úvazek by neřešil finanční 

zabezpečení služebníků. 

Nejlepší dojem na nás udělaly sbory v Samsunu a Adaně. V Samsunu mají jasnou 

vizi toho, co a jak chtějí dělat (zakládání nových sborů v oblasti a služby 

uprchlíkům) a je vidět, že v těchto věcech dělají pokroky a nese to ovoce. V Adaně 

je velmi obětavý pastor, se srdcem pro druhé lidi. Ať už jde o lidi ve sboru, 

evangelizaci muslimů nebo pomoc uprchlíkům. 

Já osobně bych zvažoval podporu adanského sboru – finanční pomoc při zakoupení 

zabezpečovacího systému (který je v tureckých podmínkách opravdu potřebný), 

popřípadě pak podporu misijní stanice v Ordu, kterou zřídil samsunský sbor – 

finanční dar na pronájem prostor či pravidelné dojíždění služebníků ze Samsunu. 

Co se týká financí tak při rozhovoru v Adaně nám místní kazatel sdělil, že všechny 

investice, které by sbor potřeboval tj. zabezpečovací systém, kamery, dále pak 

počítač, projektor a propojení, by přišly asi na 4.000 dolarů, což je asi 100 000 Kč. 

V Samsunu by byli vděčni za jakoukoliv finanční pomoc. 

Dostali jsme pozvání, aby skupina českých mládežníků navštívila celoturecké 

setkání mládeže, které se uskuteční příští rok v červnu v Izmiru. Skupina českých 

baptistů by mohla také navštívit vícero tureckých baptistických sborů s večerem o 

Česku (promítání, hudba, české jídlo apod.), který by byl určen veřejnosti a hlavně 

univerzitním studentům. 

 

Kazatel adanského sboru nám také řekl, že kdyby se podařilo uskutečnit návštěvu 

dvou – tří českých lékařů v uprchlických táborech, byla by to ohromná pomoc pro 

lidi v těchto táborech. 

Pokud budete mít jako sbor možnost vyslat i někoho od vás přímo na některou 

plánovanou akci nebo návštěvu tureckých baptistických sborů, povzbuzuji vás, 

udělejte to. Není lepší základ pro spolupráci a poznání potřeb, než osobní kontakty 

a rozhovory s místními křesťany. 

Ještě jednou vám děkuji za finanční podporu mé cesty do Turecka, za pozvání do 

vašeho sboru a moc si vážím vaší ochoty finančně podpořit Boží dílo v Turecku." 

  

Kristýna  Royová 

V naší sborové knihovně je několik románů od slovenské spisovatelky Kristýny 

Royové. 

Jejich obsahem jsou příběhy lidí, typické pro 19. a začátek 20. století. Odrážejí 

cestu probouzejícího se národa z maďarské nadvlády a začínající duchovní 

probuzení. 

Mají hluboké poselství o moci evangelia, která mění životy lidí. 

Sama se k nim ráda vracím a jsou pro mne povzbuzením svým jednoznačným 

poselstvím o tom, že oběti ve službě evangelia království nesou ovoce a mění 

jednotlivce, rodiny i celou společnost. 

Doporučuji, abyste zkusili číst slovensky. Stojí to za to.  

   Ludmila Hallerová 

 

  



 

Letní tábor v Nuzicích  
Letos opět připravujeme tábor pro děti z besídky a jejich kamarády. Tento rok 

jedeme do Nuzic u Lužnice v termínu 25. 7. – 1. 8. 2015. Celým týdnem nás bude 

provázet příběh Nehemjáše. Již několik měsíců máme naplněnou kapacitu 

přihlášených dětí, bude jich přes 50 a jsou, jak z křesťanských rodin, tak i 

z nevěřícího prostředí. 

Prosíme vás o modlitby za celý tým vedoucích, abychom měli moudrost, jak 

pracovat s dětmi.  Modlete se, prosím také, abychom byli pod Boží ochrannou 

rukou a On se dotýkal dětských srdce a otevíral je. 

Za Křesťanské sdružení Pohoda Michaela Klusáková 

Mimořádné akce 

25. 7. – 1. 8.  Tábor v Nuzicích (téma Nehemjáš) 

So 15.   8. Svatba Marie Mesteková a Karol Stepanenko 

So 19.   9. 9-12h naplánování aktivit šk. r. 2015/2016 

So 19.   9. 13-18h sborový úklid před výročím (prach, okna, lustry atp.) 

So 26.   9. Koncert Harmonia Mozartina Pragenzis 

So 10. 10. 130. / 100. / 30. Výročí 

Narozeniny v červenci 
  2. Jana Pošvářová 

  3. Ludmila Ševčuková 

  4. Věra Kleisnerová 

  4. Hana Pípalová 

  8.Jaroslava Sedláčková 

  8. Valentýn Perets 

  9. Libuše Gotzová 

10. Helena Zákoucká 

11. Lydie Špringlová 

11. Bohdan Hrynazhuk 

11. Jiří Lemer 

11. Denis Smužanica 

12. Pavel Hrádek 

15. Pavlína Králová 

17. Ondřej Tláskal 

20. Ivana Hladíková 

21. František Tuček 

26. Vera Sarkanich 

27. Tomáš Plevka 

29. Elena Staňková 

Bohoslužby - neděle 9.30 – 11h 

 
datum Vedení + kázání Bělá pod Bezdězem 

  5. 7. Vladislav Vovkanič V období letních prázdnin se shromáždění 

12. 7. David Živor v Bělé pod Bezdězem 

19. 7. Jiří Boháček bude konat nepravidelně po předchozí 

26. 7. Erik Poloha domluvě s místními. 

  2. 8. Erik Poloha  

  9. 8. David Živor  

16. 8. Erik Poloha  

23. 8. Vladislav Vovkanič  

30. 8. Vladislav Vovkanič  

 

 

Uzávěrka Zpravodaje je vždy poslední neděli v měsíci, tištěné číslo pak vychází první neděli v měsíci. 
Názory prezentované na stránkách Zpravodaje se nemusí vždy plně shodovat s názory všech členů sboru.  

Redakce:  Petr Haller, Michaela Klusáková 
Kazatel:              Erik Poloha 734 790 635 

Předseda staršovstva, misijní pracovník: Vladislav Vovkanič 734 237 304 

 

Bankovní účet sboru: 241333455/0300      KS: 0558    SS stipendijní fond: 911010 

SS muzikál Křižovatka:  911011,       SS krizový fond: 911012,    SS fond Řepy:  911013  

Sbor: www.baptistepraha3.cz Mládež: www.facebook.com/pages/Noe/194768693885739 
Tábory: www.kspohoda.com    Zpravodaj: www.zpravodajbjbp3.webzdarma.cz 


